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Författarnas tack

Först och främst vill vi rikta ett varmt tack till våra informanter för er generösa medverkan i 

intervjuerna. Utan er hade vi inte kunnat skriva denna uppsats. Sedan vill vi även tacka vår 

handledare Tore Svendsen för kunnig och trygg vägledning under arbetets gång.



Not everything is what it seems to be – The importans of seeing the big picture in a 
school social work

By: Ellinor Lundqvist and Frida Palm

Abstract

The purpose of this paper has been to increase our understanding of the needs of children and 

young adults in order to pass secondary and upper secondary school. We have put emphasize 

in the factors and elements young adults themselves find of importance, something we believe 

is  highly relevant  for social  work,  not  least  the school social,  as  education  contributes  to 

prevent social exclusion. To achieve our purpose, we formulated four questions of research; 

(1) According to the students, what personal skills or traits are useful in order for them to pass 

school? (2) According to the students, what factors in the family/immediate environment are 

central  in  order  for  them  to  pass  school?  (3)  According  to  the  students,  what 

factors/interventions  from the institution  are central  in order for them to pass school? (4) 

According to the students, what factors have been the most important for their success during 

their own time in school? We have chosen to use a qualitative method in our paper. We have 

conducted interviews with four students and one teacher in a mid-sized Swedish municipality, 

using a  semi-structured interview guide.  To analyze  our  empiric  studies,  we have used a 

system theory coping theory and resilience theory.  We believed that  these theories would 

fully illustrate both the bigger picture, as well as the details, and thereby make visible any 

links/connections between factors which in a positive way influence study results. The results 

we derived from our empiric studies were concurrent with other research in the same field. In 

our empiric research, we can see that support from the parents is the single most important 

factor for students to pass school, followed by individuals skills such as a loosely defined 

‘inner  power’  and  an  ability  to  learn  quickly.  It  has  become  evident  to  us-  and  this  is 

supported  by the  theories-  that  it  is  not  possible  to  separate  risk  factors  from protection 

factors. Whether a factor can be classed as a risk or as protective for an individual depends on 

the social environment of that very individual.
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Allt är inte alltid vad det ser ut att vara - om vikten att se helheten i ett skolsocialt 
arbete

Av: Ellinor Lundqvist och Frida Palm

Sammanfattning

Syftet  med  denna  uppsats  har  varit  att  öka  vår  förståelse  kring  vad  barn  och  ungdomar 

behöver  för  att  klara  skolan  och  lämna  såväl  grundskolan  som gymnasiet  med  godkända 

betyg. Detta främst utifrån vad ungdomar själva anser vara viktiga påverkansfaktorer.  Något 

vi menar är högst relevant för det sociala arbetet,  inte minst det skolsociala, då utbildning 

bidrar  till  att  förebygga  social  utslagning.  För  att  uppnå  vårt  syfte  utformade  vi  fyra 

forskningsfrågor;  (1)  Vilka  personliga  färdigheter  eller  förmågor  är  enligt  eleverna 

betydelsefulla för att få godkända betyg? (2) Vilka faktorer i familj/närmiljön tänker eleverna 

är  centrala  för  att  få  godkända  betyg?  (3) Vilka  faktorer/insatser  från  skolans  sida  anser 

eleverna är centrala för att få godkända betyg? (4) Vilka faktorer anser eleverna har haft störst 

betydelse för dem under den egna skolgången? I vår uppsats har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod. Utifrån en semistrukturerad intervjuguide har vi genomfört intervjuer med 

fyra  elever  samt  en  lärare  på  en  gymnasieskola  i  en  medelstor  svensk  kommun.  För  att 

analysera vår empiri har vi använt oss av systemteori, copingteori samt resiliensperspektivet. 

Vi ansåg att dessa teorier på ett fullgott sätt belyste såväl helheten som delarna och därmed 

tydliggör  eventuella  samband/   samspel  vad  gäller  vilka  faktorer  som på  ett  positivt  sätt 

påverkar de ungas studieresultat.  Det resultat vi fick i vår empiri  samstämde väl med den 

tidigare  forskning inom området  som vi  tagit  del  av.  I  vår empiri  framkommer  stöd från 

föräldrarna som den viktigaste påverkansfaktorn för att elever ska klara nå uppsatta mål för 

godkända  betyg,  följt  av  individuella  förmågor  så  som en  svårdefinierad  inre  kraft  samt 

lättlärdhet. Vad som blir tydligt för oss, vilket även teorierna stödjer, är att det inte helt enkelt 

går att särskilja riskfaktorer från skyddsfaktorer. Huruvida en påverkansfaktor utgör en risk 

eller  ett  skydd  för  en  individ  avgörs  i  relation  till  den  sociala  omgivning  där  individen 

befinner sig.

Nyckelord: Skolsocialt arbete, Skolbetyg, Riskfaktor, Skyddsfaktor, Helhet

Antal ord: 13 363
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INLEDANDE AVSNITT

Inledning 

I början av hösten uttalade sig vår utbildningsminister i media om vikten av att kunna erbjuda 

fler  utbildningsplatser  för  de  ungdomar  som inte  har  arbete.  Samtidigt  har  vi  under  vår 

socionomutbildning erfarit att det är många ungdomar som inte klarar av att uppnå godkända 

slutbetyg  vare  sig  i  grundskolan  eller  på  gymnasienivå.  Enligt  forskning  är  slutbetyg  en 

förutsättning för att kunna erhålla plats på högre utbildningar. Sett ur ett socialt perspektiv vet 

forskningen sedan tidigare att unga människor i Sverige som inte har utbildning tillhör dem 

som har det svårast att få arbete, samt att arbetslösa unga löper större risk att finna sin livsväg 

via missbruk, kriminalitet och mental ohälsa, än ungdomar som går i skola eller har ett arbete. 

Som blivande  socionomer  fick  utbildningsministerns  uttalande  oss  att  fundera  över  vilka 

faktorer som stärker barns förmåga att klara av skolan och att uppnå godkända skolbetyg. 

Uppsatsens syfte, frågeställningar och teman

Syftet med vår uppsats är att öka vår kunskap om, och vår förståelse kring, vad barn och 

ungdomar  behöver  för att  klara  skolan och lämna såväl  grundskolan som gymnasiet  med 

godkända betyg. Vad anser de själva vara viktigt? Våra frågeställningar, vilka även kommer 

att ligga till grund för våra undersökningsteman samt intervjufrågor, är: 

1. Vilka  personliga  färdigheter  eller  förmågor  är  enligt  eleverna  betydelsefulla  för  att  få 

godkända betyg?

2. Vilka faktorer i familj/närmiljön tänker eleverna är centrala för att få godkända betyg?

3. Vilka  faktorer/insatser  från  skolans  sida  anser  eleverna  är  centrala  för  att  få  godkända 
betyg?

4. Vilka faktorer anser eleverna har haft störst betydelse för dem under den egna skolgången?

.
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Uppsatsens disposition 

Efter  uppsatsens  abstract  och  innehållsförteckning  följer  ett  inledande  avsnitt  där  vi  först 

allmänt  beskriver  vad  vår  uppsats  handlar  om och  i  vilka  tankar  och  idéer  den  har  sitt 

avstamp.  Därefter  redogör  vi  för  vårt  syfte  med  uppsatsen  och  våra  frågeställningar.  I 

metodavsnittet beskriver vi hur vi gått tillväga, hur vi gjort vårt urval och vår datainsamling, 

och hur vi rent praktiskt genomförde själva analysen. I teoriavsnittet redogör vi för de olika 

teorierna  samt  redogör  tematiskt  och  sammanfattande  för  den  tidigare  forskningen.  I 

analysavsnittet ger vi först en kort beskrivning av våra intervjupersoner. Därefter beskriver vi 

temavis  vår  empiri  och  analyserar  denna  med  hjälp  av  valda  teorier  och  den  tidigare 

forskningen.  Här  besvarar  vi  även  våra  forskningsfrågor.  I  uppsatsens  diskussionsavsnitt 

börjar  vi  med  en  sammanfattande  tolkning  av  vår  studies  resultat.  Därefter  för  vi  en 

metoddiskussion  och  avslutningsvis  en  slutdiskussion.  Sist  i  dokumentet  återfinns  vår 

referenslista samt två bilagor.  

9



METODAVSNITT

Metodval och tillvägagångssätt

Enligt Larsson (2008) är kvalitativ forskning lämplig då forskaren vill ta reda på individers 

upplevelser  av ett  specifikt  fenomen,  där  studien belyser  individens  upplevelse  utifrån  ett 

helhetsperspektiv (Larsson, 2008). Utifrån detta valde vi kvalitativ undersökningsmetod för 

vår datainsamling. Detta för att få såväl bred som djup förståelse kring de fenomen som våra 

frågeställningar berörde, samt att vi var nyfikna på vad eleverna spontant hade att berätta för 

oss om sina upplevelser, utifrån våra övergripande frågeställningar. 

För att nå svar på våra forskningsfrågor valde vi att söka svar genom att göra en kvalitativ och 

semistrukturerad  intervju.  Kvalitativ  för  att  den,  som nämnts  ovan,  söker  förståelse  kring 

upplevelsen av ett  visst  fenomen.  Vi  valde sedan att  använda oss av en semistrukturerad 

intervjuguide  i  våra  intervjuer.  Den  semistrukturerade  intervjuguiden  är  enligt  Kvalde  & 

Brinkmann (2009) utformad med grund i ett antal  övergripande teman med underliggande 

intervjufrågor  vilka  intervjun  sedan  grundar  sig  på.  Denna  intervjuform  lämnar  vidare 

utrymme för intervjuaren såväl som för informanten att tala relativt fritt kring ämnet (Kvale & 

Brinkmann,  2009;  Larsson,  2008).  Således  förbereddes  inför  intervjuerna  en  frågeguide, 

baserad på våra forskningsfrågor, vilka också bildat uppsatsens tematiseringar. Då vi utarbetat 

vår intervjuguide har vi valt att fokusera på helheten, och inte bara fråga informanterna vad 

som varit positivt  under deras skolgång. Vi menar att  man inte kan bortse från eventuella 

negativa upplevelser, och att dessa faktiskt kan vara kärnan till något som utvecklas och sedan 

blir något positivt.

Vi har inte varit ute efter att vare sig bekräfta eller dementera den tidigare forskningen inom 

ämnet.  Vi  har  varit  mer  nyfikna  på  att  i  analysen  se  huruvida  den  tidigare  forskningen 

samstämde med empirin, eller om där skulle komma fram något nytt. Därför valde vi att möta 

våra intervjupersoner med så lite förförståelse som möjligt genom att endast övergripande gå 

igenom den tidigare forskningen innan vi genomförde intervjuerna. Vi eftersökte öppna och 

fritt beskrivande intervjusvar innehållande intervjupersonernas spontana tankar, känslor och 

reflektioner. Vi hoppades att svaren skulle väcka följdfrågor hos oss på ett naturligt sätt, inom 

ramarna  för  våra  forskningsfrågor.  I  övrigt  ville  vi  så  lite  som  möjligt  påverka 

intervjupersonerna eller deras svar. Det här förhållningssättet anser vi stämmer väl överens 
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med  det  fenomenologiska  perspektivet.  Enligt  Kvale  &  Brinkmann  (2009)  handlar  den 

fenomenologiska metoden om att snarare beskriva och exakt återge än att tolka och analysera. 

Forskaren intar  en öppen hållning och låter  berättelsen tala  för sig (Kvale & Brinkmann, 

2009). I en vetenskaplig uppsats kan forskaren antingen låta valda teorier styra frågor och 

därigenom innehållet i empirin, vilket kallas en deduktiv ansats, eller så kan forskaren låta 

empirin styra valet av teorier vilket kallas för en induktiv ansats. I den mån forskaren väljer 

att  använda dessa ansatser växelvis  kallas det för en abduktiv  ansats  (Larsson 2005).  Vår 

strävan efter  en  förutsättningslös  och  nyfiken  hållning  i  mötet  med  våra  intervjupersoner 

medförde att vi valde att först skapa oss en empiri, och utifrån denna välja passande teorier. 

Därigenom har vi haft en induktiv ansats för vår uppsats.

Litteratururval

Vi  har  använt  oss  av  biblioteksdatabasen  LIBRIS  för  att  söka  relevant  litteratur  för  vår 

uppsats. Där har sökord varit resiliens, - coping, copingteori, samt systemteori.  Vidare har vi 

via ämnesguiden på Gävle högskolas bibliotek sökt relevant tidigare forskning med hjälp av 

databaserna Swepub, DIVA, Discovery,  Psychinfo samt Goolgeschoolar.  Vi har även sökt 

direkt  via  Socialstyrelsens,  Skolverkets  samt  Institutet  för  arbetsmarknads-  och 

utbildningspolitisk  utvärderings  hemsidor.  De  sökord  som  använts  har  varit:  -skolbetyg, 

-godkända skolbetyg, - livschanser+ skolbetyg, -skolsocial*, -skyddsfaktorer+, -skolbetyg, - 

påverkansfaktorer, -*betyg.

Vi har med hjälp av dessa sökord fått ett stort antal träffar, dock har det varit svårt att hitta 

relevant  forskning  med  vårt  fokus.  Mycket  av  den  tidigare  forskningen  har  fokuserat  på 

riskfaktorer och hur detta bäst hanteras. Vi valde att använda den forskning vi bedömde ha 

högst relevans i förhållande till våra frågeställningar, vi sökte endast forskning vilken berörde 

den svenska skolan, med studier gjorda i Sverige, samt att vi valde avhandlingar och rapporter 

av författare vi bedömde som framstående inom området.

 

Urval av intervjupersoner

Val av urvalsstrategi vid en kvalitativ forskning styrs av vilket resultat man önskar få. Har 

forskaren fokus på de mer ovanliga upplevelserna kring ett visst fenomen kan ett så kallat 

11



extremt urval vara lämpligt. Skall resultatet i stället vara så representativt som möjligt för den 

aktuella  populationen  är  det  lämpligt  att  göra  ett  urval  av  typiska  fall,  vilket  kan  anses 

representera de mest generaliserbara upplevelserna kring det specifika fenomenet (Larsson, 

2008)

När vi  gjorde vårt  urval  av intervjupersoner  valde vi  bort  att  fokusera på perspektiv  som 

exempelvis genus och etnicitet. Vi ville utgå från det mänskliga perspektivet utifrån tanken att 

vi alla är människor med lika värde. Inte heller var vi ute efter några sensationella upptäckter. 

Av denna anledning gjorde vi ett urval av typiska fall. För att få ett så neutralt utfall som 

möjligt bestämde vi oss för att intervjua två kvinnliga och två manliga elever. Vi valde även 

att intervjua en lärare, för att få en lärares perspektiv på våra frågeställningar. Att vi inte valde 

ett  större  antal  än  fyra  elev-  samt  en  lärarintervju  beror  på  den  begränsande  ramen  för 

uppsatsens genomförande i tid och omfattning.

Vi kontaktade  en gymnasieskola  eftersom vi  ville  intervjua  elever  som hunnit  få  så  lång 

erfarenhet som möjligt av sin skolgång och som hunnit fylla 18 år. Det senare eftersom vi 

ville undgå den formalia som krävs för att intervjua omyndiga personer. Den första kontakten 

tog vi med biträdande rektor på skolan som hänvisade till en programansvarig lärare. Vi bad 

denne välja  ut  fyra  elever  samt  en  lärare  åt  oss.  Den lärare  vi  intervjuade  har  mångårig 

erfarenhet av läraryrket, och ansågs därmed vara en lämplig informant.

Intervjuuppläggning

Intervjuerna  genomfördes  under  två  tillfällen,  dagarna  efter  varandra.  Första  dagen 

intervjuade vi tre av eleverna. Andra dagen intervjuade vi den fjärde eleven samt läraren. Vi 

var båda med vid intervjuerna och intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. En av 

oss intervjuade två av eleverna,  medan den andra intervjuade de övriga två eleverna samt 

läraren.  Den  av  oss  som  inte  intervjuade  satt  bredvid  och  observerade  och  ställde 

kompletterande följdfrågor när det naturligt gavs tillfälle och kändes behövligt. Intervjuerna 

pågick mellan 45 minuter och 1 timme.
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Databearbetning

När det var dags att bearbeta vår insamlade data transkriberade vi de inspelade intervjuerna. 

Vi fördelade arbetet så att den som suttit med som observatör vid intervjutillfället var den som 

transkriberade intervjun. Samma person som transkriberade gjorde även tematiseringen och 

meningskoncentreringen av dessa intervjuer, samt gjorde en första grovanalys. Därefter bytte 

vi,  tog  del  av  varandras  tematiseringar  och  meningskoncentreringar  samt  diskuterade  och 

utvecklade analysen.

För att  tolka  och förstå  våra intervjudata  använde vi  oss  av meningskoncentrering,  vilket 

enligt  Kvale  & Brinkman (2009) innebär  att  man drar samman en stor massa text  till  en 

kortare textmassa, där själva kärnan i ursprungstexten tydligt framgår (Kvale & Brinkmann, 

2009). I nästa steg har vi tillämpat meningstolkning. Genom detta förfarande kunde vi lättare 

hitta  likheter  mellan  informanternas  utsagor.  Enligt  Kvale  &  Brinkmann  (2009)  så  är 

meningstolkning av intervjutexter en metod forskare kan använda för att se forskningsdata ur 

ett bredare perspektiv.  Då all intervjukunskap är informanters subjektiva upplevelser kring ett 

fenomen  existerar  inte  någon  absolut  sanning  inom  intervjukunskapen.  Dock  ger 

meningstolkningen forskaren en möjlighet att ”läsa mellan raderna”. Genom att koppla data 

till valda teorier uppnår forskaren en djupare förståelse för sin den aktuella texten (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

Validitet och Reliabilitet

En  studies  trovärdighet  bottnar  i  hur  pass  objektivt  det  färdiga  resultatet  är.  Begreppen 

validitet och reliabilitet är något som menas kunna mäta ett forskningsresultats trovärdighet 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 2008). 

Validitet handlar om att undersöka vad man menar att undersöka, vilket står i beroende till 

forskarens skicklighet och hur väl denne kontrollerar sina forskningsresultat, något som bör 

ske fortlöpande under hela forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 2008). 

Fortlöpande under arbetet med uppsatsen var vi noga med att påminna oss själva och varandra 

om syftet med uppsatsen och vad det var vi ville undersöka. För att uppfylla detta fokus valde 

vi bort intressant, men ickerelevant forskning, intervjusvar etc. Då vi innan intervjutillfällena 

testade vår intervjuguide på två anhöriga i samma ålder som elevinformanterna, ansåg vi att vi 
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så långt det var möjligt, säkerställde att våra intervjufrågor var begripliga, och att de frågade 

efter vad vi haft för avsikt att undersöka.

Reliabilitet  avgör  hur  pass  tillförlitligt  ett  forskningsresultat  är  genom att  ifrågasätta  hur 

troligt det är att samma resultat skulle nås vid ett annat tillfälle av en annan forskare. Då det 

gäller kvalitativ intervjukunskap så syftar reliabiliteten till huruvida informanterna kan antas 

ge samma intervjusvar vid ett annat tillfälle. För att nå hög reliabilitet kan forskaren så långt 

det är möjligt undvika ledande frågor, något som annars menas kunna påverka informanternas 

svar.  En  förutsättning  för  att  nå  hög  reliabilitet  vid  ett  intervjutillfälle  är  att  själva 

intervjufrågorna är tydligt utformade (Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 2008; Lilja, 2008). 

Vad gäller  vår  studies  reliabilitet  är  det  svårt  att  säkerställa  att  informanter  vid  ett  annat 

tillfälle  skulle  uppge  samma  påverkansfaktorer  som  vid  detta  tillfälle.  Vi  eftersträvade 

reliabiliteten i våra intervjupersoners svar genom att vi ställde öppna, ej ledande, frågor vilka 

var  strikt  utformade  utifrån  våra  forskningsfrågor.  Samt  att  vi  ställde  frågor  om samma 

fenomen ur olika vinklar. Eftersom våra svar grundade sig på intervjupersonernas subjektiva 

upplevelse anser vi inte att reliabiliteten i svaren kan säkras bättre än så. Vi transkriberade 

intervjuerna ordagrant för att inte påverka utfallet med våra egna subjektiva tolkningar.

Generaliserbarhet

Huruvida  forskningsresultat  går  att  generalisera  är  starkt  knuten  till  dess  validitet.  Den 

naturalistiska generaliseringen bygger på personliga erfarenheter kring ett fenomen, och är 

mer informell i jämförelse med den statistiska generaliseringen som istället är explicit (Kvale 

& Brinkmann,  2009).  I  vårt  fall  skulle  den naturalistiska  generaliseringsmetoden  varit  att 

föredra  eftersom  den  naturalistiska  generaliserbarheten  bygger  på  informell  personlig 

kunskap. Vi har under arbetet med uppsatsen haft en diskussion kring generaliserbarhet, och 

även lyft detta med vår handledare. Vi har dragit slutsatsen att omfattningen av vår studie är 

för liten för att kunna göra några generaliseringar, även om vi menar att dess validitet kan 

anses vara hög.
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Triangulering

Triangulering i en kvalitativ studie är något som menas öka dess trovärdighet. Det finns en 

rad olika former av triangulering för en forskare att öka forskningsresultatets trovärdighet. 

Vid teoritriangulering använder sig forskaren av fler än en teori för att analysera och förstå 

sina  forskningsresultat.  Då  forskaren  gör  intervjuer  vid  fler  än  ett  tillfälle,  och  då  data 

inhämtas från fler personer med olika roller i det aktuella fenomenet, för att få en bredare syn 

på  fenomenet,  använder  forskaren  sig  av  datatriangulering.  Metodtriangulering  är  då  en 

kombination  av  kvalitativ  och  kvantitativ  metod  används.  Undersökartriangulering  är  då 

datainsamling sker med hjälp av olika intervjuare, då analys av intervjudata sker oberoende av 

annan/ andra forskare, alternativt att en ensam forskare analyserar sina data vid två separata 

tillfällen (Larsson, 2008). 

I vår analys valde vi att använda teoritriangulering för att skapa ett djup i vår analys, vilket i 

sin tur menas ge ett tillförlitligare resultat. Då vi genomförde intervjuer med både elever och 

en erfaren lärare, så kallad datatriangulering, breddade vi vår förståelse för vilka faktorer som 

är behjälpliga för elever vad gäller att nå godkända skolbetyg. Eftersom vi skiftade mellan att 

intervjua  och  vara  observatör,  transkribera  och  grovanalysera  varandras  intervjuer,  samt 

växlade  de  utskrivna  intervjuerna  och  grovanalyserna  med  varandra,  uppnådde  vi  en 

undersökartriangulering.

 

Etiska överväganden och vår förförståelse

Vad gäller etiska aspekter i vår uppsats har vi i enlighet med vad Kvale & Brinkmann (2009) 

skriver  beaktat  en  rad  aspekter.  Däribland  konfidentialitet  vilket  betyder  att  den 

identitetsspecifika  data  som  framkommer  vid  intervjuerna  avidentifieras  i  det  färdiga 

resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Därav har vi i samband med analysen eftersträvat maximal avidentifiering av intervjusvaren. 

Vi  har  gett  intervjupersonerna  fiktiva  namn.  I  samband  med  analysarbetet  har  vi  varit  i 

kontakt  med  intervjupersonerna  för  att  få  deras  godkännande  till  publicering  av 

personspecifika  och  känsliga  fakta,  detta  då  vi  ansett  att  informationen  varit  relevant  för 

uppsatsen  och  intressant  för  diskussionen.  Vidare  har  vi  inte  kunnat  se  några  negativa 

konsekvenser för de medverkande ungdomarna. Detta då studien har sitt fokus på det positiva 
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och uppbyggliga i vederbörandes inre och dennes sociala omgivning och ingen enskild person 

har skäl att känna sig uthängd eller vara utsatt för repressalier. 

Vår  förförståelse  inom  detta  ämne  grundas  dels  på  våra  personliga  erfarenheter  från 

grundskola och gymnasium. Vi vet att skolan är en värld som kan upplevas tuff och krävande 

för den enskilde eleven. Vi har nyligen haft eller kommer att ha egna barn i skolan och känner 

härmed  en  viss  oro  för  dagens  skolas  utformning.  Dessutom  har  vi,  som  vi  nämner  i 

inledningen, även under utbildningen via praktikperioder  och fältstudie  på socialtjänst  och 

behandlingshem, erfarit att många barn har svårt att klara sin skolgång och därigenom redan 

som unga fått möta utanförskap och i viss mån även social utestängning. Utifrån vår samlade 

erfarenhet vet vi att det inte behöver förekomma missbruk eller andra yttre oegentligheter i 

det egna hemmet för att stjälpa en ung människa. Det samhälleliga trycket kan upplevas tungt 

nog för såväl föräldrar som deras barn.  Vi har även tagit  fasta på den pågående politiska 

debatten gällande den svenska skolan i vår vilja att skriva en uppsats inom ämnet.  När vi 

reflekterade kring utbildningsministerns uttalande gällande fler utbildningsplatser, ställde vi 

detta i relation till de erfarenheter vi hade sedan tidigare. Vi tyckte det lät som en väldigt bra 

intention, men att det inte är en självklarhet att kunna fylla dessa utbildningsplatser. Till stor 

del beroende på hur grund- och gymnasieskolan är utformad idag. Detta fick oss att vilja titta 

närmare på vilka faktorer som kan utvecklas till att bli stödjande för elever i deras arbete med 

att  nå  godkända  betyg  och  vad  vi  som socionomer  behöver  förstå  inom ungdomssocialt 

respektive skolsocialt arbete. 

Informerat samtycke

Vi formulerade ett informationsbrev där vi presenterade oss själva och vår uppsats, samt att vi 

utlovade informanternas anonymitet och berättade att de hade rätt att när som helst avbryta 

sitt deltagande i vår studie. Detta brev skickades i förväg till informanterna. I samband med 

intervjutillfället  kontrollerade  vi  med  intervjupersonerna  att  de  tagit  del  av  brevet. 

Informationsbrevet bifogas som bilaga i föreliggande uppsats.
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Studiens fokus - avgränsningar och begränsningar

Vår uppsats tar fokus på att synliggöra och medvetandegöra vilka faktorer som kan ha en 

stödjande, hjälpande och/eller skyddande effekt för skolungdomar för att de ska klara av att 

uppnå fullgoda slutbetyg,  i  såväl  grundskola som gymnasium.  Vi vill  även undersöka på 

vilket sätt  dessa faktorer varit  till  stöd, skydd och hjälp för de medverkande ungdomarna. 

Dock har detta inte hindrat oss att ta med ur såväl tidigare forskning som vår empiri, faktorer 

som nämnts, och som vid första påseende kan ses som risk eller allmänt negativa. Vi har mer 

än en gång under arbetet med denna uppsats fått vidhäftat att det som i förstone tett sig som 

en risk senare kunnat utgöra ett avstamp för uppbygglighet och drivkraft.  

Vårt  val  att  fokusera  undersökningen  på  skolresultat  har  gjorts  utifrån  att  såväl  tidigare 

forskning,  den  aktuella  politiska  debatten  och  vår  egen  förförståelse  pekar  på  att 

grundläggande utbildning är av yttersta vikt för framtida livschanser. Det begränsande vi har 

sett  med  vår  uppsats  är  den  förhållandevis  lilla  empirin  vi  kunnat  få  fram utifrån  så  få 

intervjupersoner. Dock anser vi att den empirin vi fått fram är tillräcklig i relation till de givna 

ramarna i tid och omfattning för uppsatsen. Vidare har vi sett hur skolan är en del av en större 

samhällsstruktur, och att samhället på fler än ett sätt påverkar skolans struktur. Till följd av 

vårt syfte med denna uppsats vilket är att fokusera på vilka faktorer kring barn och unga som 

är stödjande vad gäller att nå godkända betyg har vi fått välja bort att mer än ytligt beröra 

detta. 
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TIDIGARE FORSKNING

Inledning

Avseende tidigare forskning för den här uppsatsen har vi tagit del av rapporter från Skolverket 

och Socialstyrelsen, avhandlingar och litteraturstudier. Det var svårare än vi trodde att hitta 

forskning som direkt relaterade till våra forskningsfrågor, vilket kan bero på vår oskicklighet 

att använda rätt sökord. Ett visst stöd har vi dock i den forskning vi funnit, då den beskriver 

att det vi frågar efter är ett relativt outforskat område. 

Sammantaget  ger ändå den tidigare forskning vi valt  att  använda oss av, en komplex och 

sammansatt bild av orsak och verkan avseende ungdomars skolbetyg. Den beskriver starka 

samband mellan skolbetyg och socioekonomisk uppväxtbakgrund; samtidigt som det finns 

starka  samband  mellan  ungdomars  framtida  psykosociala  utveckling  och  deras  skolbetyg, 

oavsett  socioekonomisk  uppväxtbakgrund  (Skolverket  2001;  Socialstyrelsen  2010).  Annan 

forskning väljer att visa på skolans roll och betydelse för barnens utveckling, såväl socialt 

som  lärandemässigt,  där  delaktighet  är  ett  nyckelbegrepp  (Bergström  &  Holm,  2005; 

Elvstrand, 2009; Giota, 2002; Thornberg 2006). I sin avhandling Elevvård i grundskolan – 

resurser, organisering och praktik, problematiserar Åsa Backlund (2007) kring det skolsociala 

perspektivets möjligheter och dess betydelse för eleverna att nå godkända betyg (Backlund, 

2007).

En allmän iakttagelse ur den tidigare forskning vi tagit del av är att inriktningen tycks vara på 

väg att ändras över tid, från att fokusera på riskfaktorer till att mer titta efter skyddsfaktorer.

 

Tema Individen

I Skolverkets rapport (2001) lyfter man fram de kognitiva faktorerna som de individrelaterade 

och menar att det är svårt för den enskilda skolan att påverka dessa faktorer i den mån de har 

menlig påverkan på skolbetygen. Däremot är skolans kännedom om och förståelse för dessa 

faktorer hos eleven viktig för att kunna ge rätt stödinsatser (Skolverket, 2001). Nio år senare 

visar Socialstyrelsens rapport att de kognitiva faktorerna inte behöver utgöra någon riskfaktor 
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för eleven, om rätt stöd ges, såväl hemma som i skolan (Socialstyrelsen, 2010). Skolverket 

nämner  även  studiemotivation  som en  individrelaterad  påverkansfaktor  för  skolresultatet, 

(Skolverket, 2012).

I litteraturstudien Skoleffekter på elevers motivation och utveckling har Giota (2002) valt att 

lyfta fram hela individen och lägger tyngden på elevperspektivet.  Att se varje elev som den 

människa hon eller han är, med såväl styrkor som svagheter, och att se att elevens styrkor kan 

kompensera dennes svagheter. Giota talar om det okränkbara människovärdet. Hon tycker sig 

se ett avstånd mellan detta och skolans vardagsarbete. Det finns en fara i att se eleverna som 

en homogen grupp utifrån vår iver att uppfylla det föreskrivna barnperspektivet, menar Giota. 

Risken finns att denna grupp formas efter de vuxnas idealiserade föreställningar om hur en 

skola skulle kunna se ut, i stället för att fråga efter elevens individuella egenskaper och behov. 

Nyckelord  här  är  respekt,  lyssna  på  barnen,  se  individen,  se  eleven  som  människa. 

Känsloperspektivet  lyfts  fram som en väg  till  utveckling  och  framgång,  tillsammans  med 

nyckelordet  motivation.  Motivation  till  att  lära  och  utvecklas  behöver  komma  till  eleven 

inifrån, menar författaren. Konsten är att locka fram den (Giota, 2002).

 Tema Närmiljön

I  den  tidigare  forskning  vi  tagit  del  av  är  det  främst  Skolverket  (2001,  2012)  samt 

Socialstyrelsen  (2010)  som studerat  sambanden  mellan  barnets/ungdomens  skolbetyg  och 

närmiljön.  Att  närmiljön  har  stor  betydelse  framgår  tydligt  i  dessa  rapporter.  Det  är  då 

hemmet och föräldrarna som nämns framförallt. En otrygg uppväxtmiljö med omsorgsbrist 

eller övergrepp ökar risken för låga skolbetyg. Samtidigt har det visat sig att goda skolresultat 

och utbildning efter grundskolan har en starkt skyddande effekt på barn som lever i utsatthet. 

Bland mindre dramatiska faktorer, och som visat sig ha större betydelse idag än för 20 år 

sedan, nämns föräldrars låga utbildningsnivå eller ofullständiga skolgång. Å andra sidan är en 

gynnsam  social  hemmiljö  inte  en  given  skyddsfaktor  för  en  destruktiv  utveckling  mot 

exempelvis  missbruk,  kriminalitet  och  psykisk  ohälsa  (Socialstyrelsen  2010;  Skolverket 

2001). Föräldrarnas betydelse visar sig även i en färsk rapport från Skolverket (2012), men då 

är det föräldrarnas engagemang som är mer i fokus. Man kallar detta för en dold egenskap 

(Skolverket 2012). 
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Tema Skolan

Relationer mellan lärare och elev, elever sinsemellan samt mellan skola och hemmet, betonas 

som  viktiga  faktorer  enligt  Skolverkets  rapport  från  2001.  Ett  relationellt  verktyg  är 

utvecklingssamtalen.  De  lagstadgade  utvecklingssamtalen  har  ofta  handlat  om  elevernas 

brister  och tillkortakommanden,  vilket  i  sig inte  lett  till  några förändringar  eller  gjort  det 

lättare  för eleverna.  Det relationella  perspektivet tycks särskilt  svagt i  grundskolan.  Andra 

faktorer som behövts förbättras är stödinsatser. Det är viktigt att dessa kommer i tid och att de 

är tillräckliga. Även förbättrad uppföljning och utvärdering av dessa stödinsatser betonas. Här 

har studier visat att när det gäller den kognitiva förmågan hos elever så har stödinsatser från 

skolans sida en mycket stor betydelse. Skolresultatet för eleven avgörs med andra ord i högre 

grad av stödinsatserna, hur och när de sätts in, än av den kognitiva förmågan. Detta stärks av 

analyser som säger att elevens möjligheter till fullständiga betyg gynnas av flexibla arbetssätt 

som  tar  hänsyn  till  elevers  skilda  förutsättningar  och  behov,  vilket  skolan  inte  klarade 

tillräckligt (Skolverket, 2001).  

Andra skolfaktorer som har positiv påverkan på eleven och hans eller hennes skolresultat är 

lärarnas tydlighet om krav och förväntningar på eleven, särskilt när det förs fram i en öppen 

dialog mellan skola och elev. Detta bidrar till elevens upplevelse av att kunna vara med och 

påverka  och  känna  sig  delaktig  i  sina  målsättningar  och  undervisningens  utformning 

(Bergström & Holm, 2005; Skolverket,  2012). Betydelsen av upplevd delaktighet i skolan 

utifrån ett ansvarstagande beskrivs även i avhandlingen Delaktighet i skolans vardagsarbete 

(Elvstrand, 2009).    

I en studie av Centrum för Barn och Ungdomshälsa (2000) har man studerat den psykiska 

hälsan bland samtliga elever i nionde klass i Stockholms län genom att jämföra skolor och 

förekomst  av  problem.  Man  har  inte  kunnat  avgöra  om  ett  gott  skolklimat  medför  låg 

förekomst av problem, eller om låg förekomst av problem medför ett gott skolklimat. Men 

faktorer som återfinns specifikt på de skolor med gott klimat och få problem är lågt elevantal, 

under 500, elevernas upplevelse att ha stort inflytande, personalen uppgav sig kunna påverka, 

samt att  dessa skolor erbjöd fritidsaktiviteter  inkluderat  idrottsaktiviteter.  I  vissa fall  fanns 

även tillgång till djur för eleverna att sköta om. Slutsatsen av studien är att insatser i skolan 

kan gynna elevers psykiska hälsa (Centrum för Barn- och Ungdomshälsa, 2000).
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Vidare framhålls det individuella programmet som något bra och välfungerande. Här läggs 

kraft på att skapa en god social atmosfär, vilket kan leda till att elever tenderar till att hellre 

dröja  sig  kvar  i  denna  sociala  gemenskap,  än  gå  vidare  till  något  av  de  nationella  eller 

specialutformade programmen (Skolverket, 2001). I samband med det nya gymnasiet har det 

individuella programmet dock reformerats och är nu organiserat i olika inriktningar för att 

lättare fasa in eleverna i de nationella programmen (Socialstyrelsen, 2010).  

En annan  och  viktig  dimension  som lyfts  fram i  en  av  avhandlingarna  är  det  informella 

lärandet. Det som sker utanför den formella undervisningen, i kamratgruppen, i och utanför 

skolan.  Studien visar att eleverna känner sig sedda, respekterade och delaktiga när lärarna 

visat engagemang och intresse för innehållet i den kunskap eleverna inhämtat den informella 

vägen (Bergström & Holm, 2005).

I en av de avhandlingar vi valt ur den tidigare forskningen lyfts det skolsociala perspektivet 

fram som en viktig bidragande del till att stötta elever till att klara av sin skolgång. Backlund 

(2007)  problematiserar  kring  elevvården  och  kuratorsrollen,  och  dess  möjligheter.  Vidare 

beskrivs bland annat hur den funktionen skulle kunna vara ett stöd för såväl elever som deras 

familjer. I stället tycks det vara en underutnyttjad och underskattad resurs inom skolväsendet. 

Att kuratorn skulle fungera som ett stöd för läraren framstår mer som ett problem. Kuratorns 

roll och uppdrag är otydlig på ett besvärande sätt. Kuratorsfunktionen beskrivs som en länk 

till  socialtjänsten där det skulle kunna fungera mycket bättre med dialogen och samarbetet 

(Backlund, 2007).

Thornberg problematiserar  i  sin  forskning  Hushing  as  a  moral  dilemma  in  the  classroom 

(2006) kring de regler, speciellt då lärares arbete med att hålla ljudnivån i klassrummet på en 

lämplig nivå, som förekommer i klassrummen i den svenska skolan och hur detta påverkar 

eleverna. Dessa regler strävar sedermera efter att eleverna ska fungera väl i samhället i sin 

helhet och sker i form av att eleverna ”inbakat i” skolundervisningen även får lära sig om hur 

man bör fungera samt agera som fullgod samhällsmedlem. Exempelvis hur man bör förhålla 

sig  till  samhälleliga  normer,  dess  värderingar,  samt  respekt  för  medmänniskan  i  stort. 

Thornberg visar i sin forskning hur komplexa dessa regler kan te sig. Han menar att de ibland 

kan underminera elevernas förmåga till  självdisciplin samt demokratiskt tänkande, samt att 

dessa regler i mångt och mycket kan vara motsägelsefulla (Thornberg, 2006).
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Tema Helheten

I  avhandlingen Den svårfångade delaktigheten i  skolan (2005) vill  författarna understryka 

vikten av att se individen ur ett helhetsperspektiv för att undvika stigmatisering.  Vilket är 

risken, menar de, när en individs behov av stöd får fokus ur detta enda perspektiv. Genom att 

studera eleverna i deras samspel med jämnåriga och vuxna, i och utanför skolan, framträdde 

elevernas förmåga till vilja till delaktighet och ansvarstagande för sig själva och andra mycket 

mer tydligt än när eleverna studerades i den formella undervisningssituationen (Bergström & 

Holm, 2005). 

Skolverkets  (2001) och Socialstyrelsens  (2010) rapporter  beskriver  helhetsperspektivet  när 

man här eftersöker en skärpning av utvecklingssamtalens genomförande och utformning. Dels 

för att man ser ömsesidigheten i dessa samtal som gynnande för relationerna mellan elev, 

lärare och föräldrar, dels för att utvecklingssamtalen kan fungera uppbyggande och stärkande 

för  eleven,  vilket  inte  alltid  skedde  när  rapporternas  bakgrundstudier  genomfördes 

(Skolverket,  2001;  Socialstyrelsen,  2010).  Eftersom  man  där  ser  relationen  mellan  elev, 

föräldrar och skola som viktig att utveckla, vilket vi valde att beskriva närmare under tema 

Skolan. 

När Giota (2002) talar om helheten pekar hon främst på individen och dennes alla perspektiv; 

det kognitiva, det känslomässiga, svagheter, styrkor, hur eleven upplever lärandesituationen i 

klassrummet  respektive  skolvärlden  i  sin  helhet  samt  de  vuxnas  attityder  och  bemötande 

gentemot eleven. 

Även Backlund (2007) talar om helhetsperspektivet när hon lyfter fram kuratorsrollen som en 

länk för eleven till såväl socialtjänst som hemmet och skolan i övrigt. Författaren visar också 

på hur skolan utgör ett samhälle i samhället, och hur viktigt det är att förstå att förväntningar 

från samhället på mesonivå påverkar eleven i sin mikronivå via makronivåns skolsamhälle.
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TEORIAVSNITT

Inledning

Vi har  valt  att  använda  oss  av  resiliensperspektivet,  copingteori  samt  systemteori  för  att 

analysera vår insamlade data. Genom att ha använt oss av dessa teorier ansåg vi att vi på ett 

fullgott sätt kunnat analysera helheten och se eventuella samband/  samspel vad gäller vilka 

faktorer som på ett positivt sätt påverkar de ungas studieresultat. Samt att kombinationen av 

dessa  teorier  tydliggör  såväl  helheten  som  delarna  den  utgörs  av. Resiliensperspektivet 

behandlar en individs medfödda inre förmåga att hantera yttre påfrestningar. Även coping är 

en  teori  som fokuserar  på  den  enskilde  individen  och  hur  denne  hanterar  det  som  sker 

inombords,  av yttre  påverkan.  Medan resiliensförmågan tycks vara medfödd hos individen 

anses coping vara inlärd. Systemteori tar i sin tur fokus på det yttre och relationen mellan 

människor, respektive de olika relationella system människor ständigt rör sig i, och hur dessa 

påverkar oss människor. 

Resiliensperspektivet

Detta  perspektiv  är  ett  relativt  nytt  psykologiskt  perspektiv  som fokuserar  på  barns  inre 

förmåga att fungera normalt även då de utsätts för negativ yttre påverkan från sin omgivning. 

Det vill säga, en slags medfödd inre motståndskraft mot de riskfaktorer de utsätts för (Borge, 

2012). Borge (2012) citerar Rutter (2000) som beskriver resiliens på detta sätt: 

”Resiliens  är processer som gör att  utvecklingen når ett  tillfredställande resultat,  
trots att barnet har haft erfarenhet av situationer som innebär en relativt stor risk att  
utveckla problem eller avvikelse.” (cf. Borge, 2012, s. 18). 

Resiliensperspektivet kan på många sätt liknas med copingteorin. Den stora skillnaden mellan 

de båda sätten att hantera riskfaktorer är dock att resiliens till  skillnad från coping, inte är 

något en individ kan lära sig och sedan öva upp. Resiliens aktiveras då ett barn utsätts för en 

”lagom” dos risk, det vill säga en riskfaktor som varken är för påtaglig eller för obetydlig i 
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barnets liv. Även ålder, kön samt ett barns livserfarenhet anses vara påverkansfaktorer för ett 

barns resiliensutveckling.  Perspektivet  menar  alltså  att  inte  all  exponering för riskfaktorer 

behöver leda till problem för barnet (exempelvis i form av framtida kriminalitet). I vissa fall 

kan risk istället  vara  grogrunden till  något  som i  slutänden resulterar  i  något  positivt  för 

individen. Samspelet mellan individen och dess omgivning är den avgörande faktorn om en 

risk ska kunna utvecklas till något positivt (Borge, 2012).

Inom resiliensperspektivet ges begreppet vändpunkt särskild betydelse. Detta begrepp syftar 

till en avgörande händelse i ett barns liv, där fokus dock ligger i vad det för med sig och leder 

fram till, snarare än på själva vändpunkten i sig. I detta sammanhang menas en vändpunkt 

kunna bli en förbättring, en ökad stabilitet eller till en försämring i den aktuelle individens liv 

(Borge, 2012). En grundförutsättning för att ett barn ska utvecklas på ett sunt sätt är enligt 

Borge (2012) en känslomässigt trygg familj under uppväxten. Detta är något som kan ses som 

en garanti för att barnet ska erhålla en sund utveckling. Denna trygghet ger barnet möjlighet 

att testa och förstå gränser och utvecklas på ett gynnsamt sätt vad gäller såväl den psykiska 

som den fysiska förmågan. En trygg hemmiljö gynnar även ett barn att utvecklas i samspelet 

med sin omgivning. Ett samspel som sedan blir viktigt för huruvida en risk kan komma att 

vändas till något positivt (Borge, 2012).

Coping

Coping som teori  handlar  om människans  förmåga att  genom olika strategier  hantera  och 

anpassa sig till  påfrestande och stressande livssituationer. Coping består av både kognitiva 

och beteendemässiga metoder för att hantera dessa situationer. Situationer som kan ligga både 

inom och utom den egna individen. Grunden till hur stor copingförmåga en individ innehar 

grundas under barndomen som en del av en social och dynamisk process. En process som är i 

ständig förändring livet igenom och som hela tiden syftar till att hitta meningsfullhet även i 

stressade livssituationer. Det sociala nätverket med medföljande förväntningar och resurser är 

faktorer som påverkar individers copingförmågor. Vår copingförmåga kan leda till positiva 

förändringar såväl som till negativa förändringar. Då en copingprocess har en positiv utgång 

blir resultatet att individen lyckas anpassa sig till rådande situation. Således ökar även den 

berörda individens självtillit och självkänsla vilket förstärker individens framtida förmågor att 
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hantera liknande situationer på ett passande sätt. På samma sätt kan copingprocessen även bli 

något negativt, då individen använder sig av undvikandestrategier, passiv coping, då individen 

försöker  lindra  eller  undkomma  den  stressande  situationen  genom  olika  flyktbeteenden 

(Brattberg, 2008). 

Dock  skiljer  vetenskapen  på  problemfokuserad  coping,  som går  att  knyta  till  de  positiva 

copingresultaten,  och  känslofokuserad coping  vilket  kan kopplas  till  undvikandestrategier. 

Den problemfokuserade copingen inriktar sig på att lösa problem i individens omgivning, det 

yttre. Detta genom att exempelvis samla in information om situationen, genom beslutsfattning 

samt  genom  eventuell  konfliktlösning.  Kärnan  i  problemfokuserad  coping  är  att  lära  sig 

acceptera och därigenom kunna hantera rådande situation. Vad gäller känslofokuserad coping 

riktar sig denna inåt, mot individens känsloliv och den inre upplevelsen av problemen. Här 

ligger fokus på att möta och reda ut de känslor som uppstår i en given situation. Denna typ av 

strategi  fungerar  dock  bättre  som  en  kortsiktig  lösning  för  att  sedan  följas  av  en  mer 

problemfokuserad strategi. Vilken strategi en individ väljer att använda sig av är självfallet 

individuellt,  men  även  nära  sammanlänkat  till  det  sociala  sammanhang  personen  lever  i. 

Balansen mellan individ och social omgivning blir här av stor vikt (Brattberg, 2008).

Inom coping behandlas begreppet beslutsanalys, en process som innefattar stegen att tänka, 

välja  och  sedan  även  göra,  vilket  betyder  att  individen  gör  en  slags  kalkyl  över  vad  en 

eventuell förändring skulle medföra. Centralt här blir att själva resultatet av en förändring är 

beroende av huruvida själva beslutet kommer inifrån individen eller som ett resultat av yttre 

påtryckningar. Brattberg (2008) menar att ett beslut som fattats av individen själv är mycket 

mera verkningsfullt än ett beslut som blir taget som resultat av yttre påverkan. När en individ 

väl tar beslutet om att förändra något i sitt liv sker även ett fokusskifte från att ha det aktuella 

problemet i fokus till att istället fokusera på själva lösningen. Viktigt för att nå den önskade 

förändringen är att få med hela sig, inte bara yttre faktorer utan även de inre känslorna kring 

förändringen (Brattberg, 2008, s. 59f). 

Brattberg (2008) nämner en rad faktorer som anses vara viktiga för att nå goda copingresultat. 

De är viktiga genom att de skapar en känsla av meningsfullhet.  Faktorer som bland annat 

nämns är goda relationer till familj, vänner etc., samt att få känna sig behövd. Goda relationer 

tillgodoser  det  mänskliga  behovet  av närhet  och bekräftelse  samt  att  det  skapar  mening i 

människors tillvaro. Hur pass meningsfull en individs tillvaro blir har vidare att göra med 

vederbörandes  upplevelse  av  vardagen  då  det,  enligt  copingteorin,  är  i  vardagen  som en 
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individs grundtrygghet skapas. Hopp nämns som något i många fall avgörande för individers 

förmåga att känna att de har en meningsfull vardag då hopp ger oss människor energi att leva 

vidare. Slutligen menar teorin att ett accepterande av den egna situationen är särskilt viktigt. 

Genom att acceptera en situation kan individen arbeta med den istället för emot den, vilket är 

nödvändigt för att kunna nå den önskade förändringen i det egna livet (Brattberg, 2008).

Systemteori

 Systemteorin förstår relationerna och samspelet mellan individer, grupper och samhälle, och 

förklarar därigenom hur dessa subsystem ständigt påverkar varandra, vilket i sin tur påverkar 

människors beteenden (Parrish, 2012; Payne 2008). Inom systemteorin är begreppen system 

och  subsystem  centrala,  där  det  sistnämnda  tillsammans  formar  helheten,  systemet. 

Subsystemen  i  sin  tur  definieras  av  relationer  och  roller  (Parrish,  2012).  Öqvist  (2003) 

diskuterar beteendestrategier, och menar att människor med grundtillit klarar av att hantera 

livet och dess utmaningar bättre, samt ta större eget ansvar, än de människor som inte fått 

denna grundtrygghet. Detta blir något som styr individers förmågor vad gäller att orientera sig 

i sin relation till det samhälle de lever i (Öqvist, 2003). Systemteorin menar att förändringar 

inom ett visst subsystem sprider sig och därmed även påverkar andra delar av helheten. 

I Payne (2008) beskrivs hur Germain & Gitterman (1980,1996) har utformat en livsmodell där 

människan menas vara beroende av sin omgivning, och att denna relation till andra påverkas 

av olika utbyten där emellan. Vidare menar denna modell att människor under livet möter 

olika skeenden, problem etc. som stör vederbörandes relation till omgivningen. För att hantera 

detta försöker den berörda individen förändra någon del av sig själv eller av sin omgivning, 

vilket leder till  att  relationen mellan individen och dess omgivning även förändras.  Enligt 

denna livsmodell anses de resurser som människor behöver för att kunna hantera och anpassa 

sig till sin omgivning, vara:  

• Relationsförmåga  -  vilken  behandlar  en  individs  förmåga  att  knyta  an  till  andra 

människor.

• Självförmåga - vilken behandlar tilltron till att den egna personen förmår hantera de 

situationer vederbörande möter i livet.

• Kompetens-  handlar  om hur  en  individ  upplever  sig  ha  de  färdigheter  som anses 

behövas, samt hur en människa upplever sig kunna hitta hjälp hos andra.

• Självuppfattning - är en bedömning av det egna jagets förmågor.

26



• Självkänsla - är en individs uppfattning av det egna värdet, om hur pass värdefull en 

individ anser sig själv vara.

• Egenkontroll- en resurs som behandlar hur pass stor möjlighet en individ upplever sig 

ha för att kunna kontrollera sitt eget liv samt hur pass mycket ansvar vederbörande tar 

för sina egna handlingar samt behandlar denna egenskap hur pass en individ förmår 

respektera andra människors rättigheter. 

Dessa resurser  menas  vara beroende av vilka erfarenheter  en individ har,  samt av en rad 

sociala relationer. Hur pass stor förmåga en individ har att använda sig av dessa resurser står i 

relation till en rad sociala faktorer där faktorerna hemmiljö, livsförlopp samt den sociala tiden 

blir av relevans för detta arbete. Faktorn hemmiljö behandlar den fysiska och sociala miljö en 

individ befinner sig i. Livsförloppet symboliserar de livserfarenheter en individ får utefter de 

val  individen  gör.  Den  sociala  tiden  syftar  till  de  olika  sociala  skeenden  som  påverkar 

individen, dess familj samt de grupper en individ tillhör (Payne, 2008).
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RESULTAT OCH ANALYS

Inledning och presentation av empiri

Även om empirin i denna studie innefattar endast fyra elevintervjuer, samt en lärarintervju, så 

anser  vi  att  de  svar  vi  erhållit  är  av  stort  värde,  eftersom  informanterna  i  sina  svar  är 

öppenhjärtliga och utförliga. Vi har kunnat konstatera att de data vi fått fram med lätthet kan 

kopplas ihop till den tidigare forskningen vi tagit del av. De intervjusvar vi fått fram har mer 

bekräftat denna tidigare forskning än erbjudit något nytt. Under själva analysförfarandet har 

det blivit  uppenbart hur våra olika teman är sammanflätade,  och inte utan problem går att 

särskilja från varandra. Här närmast ger vi en kort presentation av våra informanter. Därefter 

under  empirianalysen  besvarar  vi  löpande  våra  forskningsfrågor  vilka  här  även  står  som 

underrubriker vid respektive tema.

Presentation av intervjupersoner

Erik  har  växt  upp  under  utsättning  för  en  rad  riskfaktorer.  Han  har  gått  ett  år  på  det 

individuella programmet, IV. Detta för att nå de godkända grundskolebetyg som krävs för att 

söka in till aktuell gymnasielinje. Erik lever i dagsläget i föräldrahemmet. 

Linus har även han haft en relativt utsatt uppväxt, där han blivit utsatt för en rad riskfaktorer. 

Han har gått ett år på IV. I nuläget lever Linus utanför föräldrahemmet. 

Tove,  beskriver sig ha vuxit  upp under trygga  hemförhållanden,  där stöd från föräldrarna 

alltid funnits och anses självklart. Tove lever i dagsläget i sitt föräldrahem.

Molly, har även hon vuxit upp under trygga hemförhållanden med stöttande föräldrar. Även 

Molly lever i dag i föräldrahemmet.

Lärare, med mångårig erfarenhet från aktuellt gymnasieprogram.
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Tema Individen - Vilka personliga färdigheter eller förmågor är 
enligt eleverna betydelsefulla för att få godkända betyg?

Under detta tema skiljer sig intervjupersonernas utsagor något från varandra. Tove och Molly 

menar  att  det  är  vederbörandes  lättlärdhet/  förmåga att  lyssna  i  skolan  som har  varit  den 

viktigaste individuella faktorn för att nå godkända betyg, Tove menar att hon i och med detta 

inte heller känt någon större motivation till att studera utan att hon istället har nått godkända 

betyg på grund av denna lättlärdhet. Tove beskriver denna förmåga att lära på följande sätt:

”… att jag är lättlärd främst, det har varit väldigt bra, jag har aldrig behövt plugga. Det har 

bara flytet på sådär, ja, lättlärd… det är nog det…”

Att det finns en koppling mellan en grundtrygghet i det egna hemmet och förmågan att nå 

godkända betyg blir tydlig då Tove fortsätter på följande sätt:

”Ja, min lättlärdhet.  Och tryggheten hemifrån, jag har haft en väldigt trygg familj, liksom en  

stabil familj ...”.

Denna koppling mellan förmågan att lära och tryggheten i det egna hemmet berörs vidare 

nedan, i  stycket  om  närmiljö.  Linus  och  Erik  menar  å  andra  sidan  att  den  viktigaste 

individuella faktorn för att nå godkända betyg är någon form av inre styrka; viljan att lyckas 

och visa dem som inte trott på informanternas förmåga att klara sina studier att de faktiskt 

kan. En inre förmåga/vilja som enligt informanterna är svår att beskriva, men som de bägge 

beskriver som något som bara finns inom dem. Linus uttalande kan dock anses beskriva denna 

kraft på ett bra sätt då hon under intervjun uttalar sig på följande sätt under intervjun:

L. ”… Men jag kan inte förklara vad det är. Den bara finns där, ja precis, den kom när jag  

behövde den. Och den slog tillbaka, hårt. Så kändes det…”.

Vidare beskriver både Linus och Erik under intervjuerna hur denna inre styrka ökat deras 

motivation  till  att  studera.  Denna  faktor  nämns  i  samband  med  att  läraren  anses  ha  en 

betydande roll vad gäller att locka fram elevernas motivation till att studera. Dock går det att 

särskilja  motivation  som  en  egen  fristående  påverkansfaktor.  Erik  och  Linus  menar  att 

motivationen har varit en viktig faktor i den senare delen av vederbörandes skolgång, på så 

sätt att denna ökade motivation varit en bidragande faktor till att de i dagsläget har viljan att 

sköta sina studier på ett fullgott sätt. Vilket kan förstås med hjälp av copingteorin och den 
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problemfokuserade copingstrategin. I detta fall blir motivationen ett verktyg för att väga upp 

för  brister  i  den  egna  skolgången.  Genom  denna  motivation  nås  även  känslan  av 

meningsfullhet vilket anses viktigt för positiva copingresultat, Erik förklarar: 

E:..”… Jag fick viljan o motivationen … jag tror att man måste ha vilja o motivation, och att  

man kanske ser framåt och har ett mål. Så att det inte bara känns så här man måste göra det  

här o att det är värdelöst. Att man har ett mål framför sig…”

Det närmaste som den tidigare forskningen nämner om individens egen inneboende kraft kan 

sägas  vara  Giotas  (2002)  litteraturöversikt  som  beskriver  motivationen  till  att  lära  och 

utvecklas som något som måste komma inifrån eleven själv, framlockad av en lyhörd och 

inkännande  vuxenomgivning.  Rapporter  från  Skolverket  (2001,  2012)  och  Socialstyrelsen 

(2010) lyfter fram den kognitiva faktorn som betydande, vilket i vår empiri kan kopplas till de 

elever  som ansåg  sig  vara  mycket  lättlärda,  varav  en  hade  gott  ”lyssningsminne”.  Molly 

förklarar detta på följande sätt:

M: ”… Jag vet inte riktigt… jag verkar ha väldigt lätt för mig. Jag har aldrig känt skolan som 

en press. Många blir stressade, jag har aldrig känt så. Jag kommer att klara det här, bara 

genom mitt lyssnande. Jag känner att det här kommer att gå bra…”.

Under lärarintervjun nämns individuella förmågor av det kognitiva slaget, så som fullgoda 

läs- och skrivkunskaper, som grundläggande för att nå godkända betyg.  Men även en inre 

grundtrygghet,  att  känna  en trygghet  i  skolkompisar,  och att  våga  fråga  om hjälp  då  det 

behövs, nämns som viktiga individuella förmågor för att  elever ska klara att  nå godkända 

betyg. Läraren tydliggör under intervjun hur elever nu för tiden har ett större ansvar, på så sätt 

att  de  i  relativt  ung  ålder  behöver  göra  många  val  som  senare  har  stor  inverkan  på 

vederbörandes framtid. Hon menar att ungdomar i denna ålder ofta söker sig själva, påverkas 

mycket  av  kompisrelationer  etc.,  och  att  de  utöver  detta  ska  fatta  beslut  som  påverkar 

framtiden, krav som under intervjun framhålls som näst intill ohållbara. Vidare berör läraren 

skolans relativt  nya utformning att högskolebehörighet inte ges vid alla gymnasieprogram. 

Detta ställer höga krav på elevers individuella val, alternativt utökade studiekurser samtidigt 

som kraven på eleverna blivit  högre i  kärnämnena.  Läraren sätter  detta  i  relation till  den 

skoltrötthet som relativt ofta uppkommer just i denna ålder, och påtalar problemen kring detta, 

att många elever orkar inte leva upp till dessa krav. Detta bekräftas av tidigare forskning. Att 

samhället i stort påverkar såväl skola som elev framgår i Backlunds (2007) avhandling. Ett 

samhälles förväntningar och krav påverkar sina medborgare på alla nivåer, på olika sätt.
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Tema Närmiljön - Vilka faktorer i familj/närmiljön tänker 
eleverna är centrala för att få godkända betyg?

I vår studie återfinns engagerade föräldrar i samtliga intervjuer som en, i närmiljön, viktig 

stödjande  faktor  vad  gäller  att  nå  godkända  skolbetyg.  Trygga  hemförhållanden,  vilket 

resulterar i någon form av grundtrygghet omnämns även det som en framstående faktor i tre 

av  de  fem  intervjuerna.  Samtliga  ungdomar  beskriver  vikten  av  stödjande/  engagerade 

föräldrar på ett liknande sätt vid intervjutillfällena, detta oavsett huruvida de anser sig få/ ha 

fått detta stöd eller inte. Det framgår tydligt hur betydande föräldrarnas stöd/ uteblivna stöd 

är,  och  har  varit,  för  informanternas  skolprestationer.  Även läraren  betonar  i  sin  intervju 

vikten av en trygghet i det egna hemmet.  Vid intervjutillfällena nämner ungdomarna även 

”andra  vuxna”  som förekommer  i  deras  liv,  exempelvis  släktingar,  före  detta  lärare  eller 

kuratorer. Dessa personer beskrivs ha, eller har haft, en positiv inverkan på informanternas 

förmåga  att  nå godkända betyg.  Något  som vidare blir  bekräftat  under  lärarintervjun.  Ett 

tydligt exempel på vikten av föräldrars stöttning kan hämtas från Linus berättelse, då vi under 

intervjun frågar honom hur hans pappa efter en tids svårigheter ändå lyckas motivera honom 

till att studera:

…”Jag vet inte riktigt, att han gav mig leende, att han kramade om mig och att han sa ”vi 
fixar det här tillsammans” …

Molly, som vid intervjutillfället uppger att hon kommer från en trygg hemmiljö beskriver sin 
familjs stöd på följande sätt: 

…”ja, de kollar att jag har läxor. De påminner mig, idrott är inte allt. Jag måste ändå ha 
någonting att luta mig tillbaka mot. Och det är ganska skönt att bli påmind om det lite till och  
från.”…

Grundtrygghet är något som beskrivs som relevant för människors beteenden inom samtliga 

teorier vi valt ut för den här uppsatsen. Detta blir intressant då föräldrar och vederbörandes 

stöttning nämns av samtliga informanter  som den viktigaste  påverkansfaktorn i  närmiljön. 

Linus  förklarar  betydelsen  av  föräldrastöd,  vilket  även  kan  anses  vara  representativt  för 

samtliga elevintervjuer, på följande sätt:
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L: ”… Så det tror jag, det behöver jag. Mina föräldrar, att de har lite intresse i skolan. Ger  

lite stöd…”.

 Hos Tove och Molly förekommer stabila  hemförhållanden,  vilket enligt  systemteorin ger 

individer möjlighet att ta större ansvar för sitt  eget liv. Hemmet blir enligt denna teori ett 

subsystem, som sedan påverkar,  respektive påverkas av skolan,  vilken kan anses bilda ett 

annat subsystem. Tove och Molly pratar under intervjuerna om att de båda har lätt att lära, 

vilket de tydligt tycker sig kunna koppla till tryggheten och stabiliteten i sin hemmiljö. Ett 

tydligt  exempel  på  subsystemens  samspel.  Grundtrygghetens  betydelse  för  skolresultat 

bekräftas av den tidigare forskningen. Rapporter från Skolverket (2001) och Socialstyrelsen 

(2010) visar betydelsen av en trygg social uppväxtmiljö för skolresultaten. Dock nämner den 

tidigare  forskningen  inget  om ”andra  vuxna”  utanför  skolan  som en  utpekad  påverkande 

faktor. Däremot visar Bergström & Holm (2005) i sin avhandling att ett samspel mellan elev 

och vuxna såväl i skolan som i närmiljön har en positiv förstärkning för elevens varande.

Det  som  även  nämns  i  tidigare  forskning  som  en  betydande  faktor  är  föräldrarnas 

utbildningsnivå/egna skolgång (Skolverket, 2010) vilket tydliggörs även i vår studie. Erik och 

Linus  berättar  om  hur  föräldrarnas  bristfälliga  skolgång  fått  konsekvenser  i  form  av 

föräldrarnas svårighet att stödja och vara behjälpliga vid exempelvis hemläxor. Erik uppger 

vid intervjutillfället att föräldrarna under senare tid förklarat att de hade velat, men inte visste, 

hur de skulle hjälpa honom med skolarbete med hänvisning till sin egen bristfälliga skolgång. 

Detta skulle senare visa sig bli en motivation att klara av skolan. Enligt resiliensperspektivet 

kan föräldrarnas bristfälliga skolgång ses som en riskfaktor vilken utlöser Eriks och Linus 

resiliens, det vill säga genom att hitta sin inre styrka vilken är dem behjälplig för att själva 

reda ut sin bristfälliga skolsituation. Detta blir tydligt då Linus uttrycker sig på detta sätt: 

L: …” Ja jag tänkte, nu ska jag visa vad de går miste om, jag kan mer än vad dem tror typ.  

Jag är inte värdelös”.

Tema Skolan - Vilka faktorer/insatser från skolans sida anser 
eleverna är centrala för att få godkända betyg?

De studier som undersökt skolans roll och betydelse för elever förmåga att nå sina mål visar 

att skolan har en viktig roll, och kan även kompensera för psykosociala brister i hemmiljön. 

Attityder från lärare till elev, och relationer mellan lärare och elever är grundläggande. Skolan 
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är dessutom inte enbart en plats för faktabaserad kunskapsinhämtning, utan även en viktig 

plats för det personliga växandet. Individanpassad undervisning och att se eleven som en egen 

människa, och inte en i mängden, är något som man från skolans sida behöver fokusera på 

(Bergström & Holm, 2005; Elvstrand 2009; Giota, 2002; Socialstyrelsen 2010).  

Samtliga elever nämner  inom detta  tema läraren och vederbörandes förmåga att  stimulera 

eleverna  till  studier  som en  viktig  faktor  för  att  nå  godkända betyg.  Att  läraren  ser  hela 

individen, och inte bara skolprestationer nämns även det av samtliga informanter om än på 

olika sätt. Linus uttalande tydliggör på ett bra sätt hur komplex lärarens betydelse för elevens 

betyg är:

L: ”Att läraren ser varje person och är lika rättvis mot alla. Känner jag att jag är jag trygg  

med läraren så har det gått mycket bättre i skolan, eller just i det ämnet.  Att de visar och 

stöttar och finns där, och ser de som kanske inte har det så lätt o försöker göra något åt det,  

och inte bara tar dem som ”busbarn”, utan att de verkligen kollar varför det är så, hittar  

orsaken och kan hjälpa…”.

En  informant  nämner  även  kemin  mellan  elev  och  lärare  som  viktig.  Att  göra 

skolundervisningen mer individanpassad,  genom exempelvis  mindre grupper och varierade 

inlärningsmetoder som både kan hjälpa elever med svårigheter, samt stimulera elever som har 

bättre  förutsättningar  nämns  av  tre  av  fyra  informanter  som  en  viktig  faktor.  Under 

lärarintervjun  tydliggörs  de  höga  kraven  på  lärare  och  vederbörandes  förmåga  till 

situationsanpassat ledarskap. De ökade kraven på skolan från högre instanser uppges under 

denna intervju hämma lärares möjligheter att individanpassa undervisningen något.

Kuratorn på gymnasieskolan framstår under två av intervjuerna som en utöver läraren viktig 

person  inom  skolvärlden.  Vederbörande  uppges  ha  bidragit  till  förbättring  av  dessa 

informanters självförtroende och självkänsla. Erik beskriver hur hans kuratorskontakt varit till 

hjälp för honom: 

E:  ”…  hon  hjälpte  mig  att  locka  fram  min  självkänsla…  tips  och  så…  jag  gick  ju  

regelbundet…”

Enligt resiliensperspektivet kan denna kontakt med kuratorn ses som avgörande vad gäller 

Eriks förmåga till att utveckla en inre stryka, då detta enligt perspektivet styrs av en individs 
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relation till  sin omgivning.  En styrka,  vilken Erik under intervjutillfället  refererar till  som 

oerhört viktig vad gäller insikten om att se sig själv som viktig, duktig och fullt duglig att nå 

höga betyg i skolan. Denna del av vår empiri bekräftar vikten av tillgången till en skolkurator 

som visas i Backlunds (2007) avhandling. Att en kuratorsfunktion kan utgöra ett värdefullt 

komplement för skolan att kunna stötta eleven.  Sammantaget så framkommer betydelsen av 

lärares  engagemang  och intresse  för  eleverna  som något  genomgående  viktigt  inom detta 

tema. Finns inte lärarens intresse menar intervjupersonerna vid intervjutillfället att detta även 

får  en negativ  påverkan på betygen.  På samma sätt  påverkar  även en stimulerande  lärare 

elevernas skolprestationer på ett positivt sätt. Molly beskriver denna typ av lärare, och dess 

inverkan på följande sätt: 

M:”… Då blir man nästan glad och längtar till de lektionerna. Då vet man, den här läraren 

han brinner för det han lär ut. Till att börja med är de väldigt engagerade. Försöker hitta på 

nya… inte jobba med samma… kanske grupparbete. Hitta nya sätt att lära ut på. Att lära 

varandra, mellan elever, det är nästan det bästa. Som grupparbeten. Man lär sig så mycket  

nytt tycker jag då… det tycker jag är det bästa.… ”.

Inom detta tema lyfts även möjligheten att påverka den egna skolgången fram som en viktig 

påverkansfaktor.  Utifrån individuella  behov är  exempelvis  mindre  grupper  och alternativa 

studieformer viktiga faktorer för att nå godkända betyg. Copingteorin kan anses ge fog för 

vikten i dessa utsagor på ett tydligt sätt då möjligheten att påverka den egna livssituationen är 

nära kopplat till att känna en meningsfullhet i vardagen. 

Tema Helheten - Vilka faktorer anser eleverna har haft störst 
betydelse för dem under den egna skolgången?

I denna del av intervjuerna nämner informanterna föräldrars stöttning och sina individuella 

styrkor/ förmågor som de absolut viktigaste faktorerna för att nå godkända betyg. En trygg 

och positiv kontakt med vuxna människor nämns överlag i intervjuerna som en betydande 

faktor  under  samtliga  intervjuer.  Linus  beskriver  vad  som  enligt  honom  har  varit  den 

viktigaste  påverkansfaktorn  till  att  han,  trots  att  han  vuxit  upp  utan  betydande  stöd  från 

föräldrarna och där det förekommit en rad andra riskfaktorer, lyckats uppnå godkända betyg:
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L: ”Jag skulle säga min styrka. Min kraft att fortsätta. Att inte ge upp. Det tror jag är mycket  

att jag sitter här idag. Och sen det här att pappa hjälpte mig. Från fyran till sexan tror jag att  

det var. Att vi satt där och tragglade. Då fick jag ändå se hur det känns..” 

Genomgående hos de informanter som levt utsatta för en rad riskfaktorer blir vederbörandes 

copingförmågor tydliga. Om man kopplar detta till resiliensperspektivet så skapas en tydlig 

bild av vad som skulle kunna tänkas ha hänt under dessa informanters uppväxt:  Erik och 

Linus har utvecklat resiliens utifrån den riskfaktor de blivit utsatta för i sin hemmiljö. De båda 

har nått vad resiliensperspektivet kallar  för vändpunkt vilken i detta fall leder fram till  en 

lyckad skolgång. Linus lyckas vända rådande skolsituation till något positivt, där tillfället då 

han  får  höra  att  han  inte  kommer  komma  någonvart  i  livet.  Detta  blir  vad  som  startar 

resiliensprocessen. Kopplar man här på coping kan man tydligt se att under denna process har 

de både Linus och Erik använt sig av den så kallade problemfokuserade copingen, där fokus 

ligger på att förändra sin tillvaro till något bättre.  En förändring som blivit möjlig utifrån att 

Erik och Linus, genom sin sociala omgivning har utvecklat resiliens. 

Tove och Molly nämner ingen inneboende kraft under sina intervjuer, och Molly förklarar hur 

hans föräldrar har varit den absolut främsta faktorn till att han klarat sin skolgång då Mollys 

lättlärdhet i vissa fall, även om den nämns som den främsta individuella faktorn, inte endast 

varit en fördel i vad gäller hans studiemotivation, något som även tydliggör hur dessa olika 

faktorer är tätt sammanflätade: 

M: ”…  Det är mina föräldrar som varit  viktigast.  Det är de som pushat mig från första  

början. Sen hade jag sådant flyt och upptäckte mitt minne. Det var ju en svaghet, att jag  

upptäckte mitt minne alldeles för tidigt. Men mina föräldrar har ju alltid pushat på. Men jag  

fick en slapp inställning när jag kom på att jag hade så bra minne…”. 

Den tidigare forskningen nämner inte helheten så direkt, men det framgår ändå tydligt att alla 

aktuella teman hänger samman. I Skolverkets rapport efterlyser man en levande dialog mellan 

lärare och elev och mellan lärare och förälder. Man trycker här på att se svårigheter och sätta 

in stödinsatser i tid och tillräckligt mycket. En dialog mellan skola och hemmet beskrivs som 

särskilt svag i grundskolan och utvecklingssamtal beskrivs där elevens brister och svagheter 

betonas, vilket inte hjälper eleven. Detta kan vår empiri bekräfta. 

35



Läraren menar att en speciellt viktig faktor, ur skolsynpunkt, är det första mötet under första 

året på gymnasiet mellan lärare och elev samt med elevens familj, då en viktig kontakt skapas. 

I  detta  möte  får  läraren  bland  annat  information  om  hur  elevens  skolsituation  sett  ut  i 

grundskolan, vilket ligger till grund för, och har påverkan under, vederbörandes gymnasietid. 

Utvecklingssamtal nämns även från skolans sida som en viktig del av samspelet mellan skola 

och hem. Det blir under intervjuerna tydligt att även eleverna ser ett värde i att det finns en 

fungerande kontakt mellan skola och hem, även om ingen av de medverkande eleverna har en 

direkt positiv inställning till själva utvecklingssamtalet i sig. Erik och Linus har direkt dålig 

erfarenhet av utvecklingssamtal och menar att för dem är det ett tillfälle där man som elev får 

höra vad som är icke fungerande i den egna skolgången. En upplevelse som även får stöd i 

den  tidigare  forskning  vi  tagit  del  av.  Dock  är  samtliga  elevinformanter  eniga  om  att 

grundtanken med utvecklingssamtal är bra, men att där finns en del övrigt att önska. Mollys 

tankar  om  kontakten  mellan  hem  och  skola  kan  anses  vara  representativt  för  samtliga 

informanter: 

M: ”… Finns det en bra dialog, då har föräldrarna koll på vad jag gör i skolan. Vad jag är  

bra på. Då kan de ha koll på vad som försiggår. Om de vet vad jag har prov på så kan de  

hjälpa till på det sättet. Så de kan pusha ännu lite mer…”.

Ett nära samarbete mellan lärare och skolkurator, samt mellan skola och fritidsgårdar nämns 

vidare under lärarintervjun som viktigt för en fungerande skolgång. Dels kan en skolkurator 

ha  en  stöttande  funktion  gentemot  eleverna,  men  kuratorn  kan  även komma att  förmedla 

vidare kontakter för föräldrar där de kan få stöd i sin föräldraroll. Fritidsgårdar nämns under 

lärarintervjun vara ett ställe där ungdomar får möjlighet att knyta an till andra vuxna, vilket 

uppges vara särskilt viktigt för de elever som lever med en ensamstående förälder. Detta då 

elever i denna ålder börjar frigöra sig från sin/sina föräldrar och därför är i behov av att knyta 

an till  en annan vuxen. Enligt  läraren kan skolan, då de ser behovet av detta, kontakta en 

fungerande fritidsgård och be denna bjuda in den aktuelle eleven. 
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DISKUSSION

Sammanfattande resultattolkning

Vi menar att vi uppnått syftet med vår uppsats och att vi därmed även fått tydliga svar på våra 

forskningsfrågor. Överlag kan vi tolka vår empiri som att lärare i dagens svenska skola har 

stora skor att fylla, och att det blir alltmer fokus på det sociala arbetet med att väga upp där 

det brister i elevens vardag än på det faktiska lärandet. I vår empiri framgår tydligt ett behov 

av fungerande och stöttande vuxenrelationer för att eleverna skall klara av att nå godkända 

betyg,  då  denna  vuxenkontakt  framgår  som  nära  sammankopplat  med  elevers  mentala 

välmående,  vilket  i  sin  tur  i  många  fall  är  en  förutsättning  för  att  klara  av  den  egna 

skolgången. Kopplingen mellan denna form av trygghet och studieresultat framgår lika tydligt 

i den tidigare forskningen.

Erik och Linus beskriver båda brister i de egna föräldrarnas förmåga att vara stöttande och hur 

detta resulterat i liten, eller, utebliven grundtrygghet. För dem har den inre kraften blivit den 

viktigaste  faktorn för att  nå godkända betyg.  Tove och Molly,  som båda vuxit  upp under 

stabila hemförhållanden, uppger den egna förmågan att lära som den viktigaste individuella 

färdigheten  vad gäller  att  nå godkända betyg.  De ser  båda  en koppling  mellan  detta  och 

tryggheten i det egna hemmet. Denna skillnad tycker vi blir spännande då den bekräftar våra 

tankar kring att trygga hemförhållanden, respektive vuxenkontakter, möjliggör för barn och 

unga att hålla fokus kvar på skolarbetet och utveckla sina kognitiva förmågor. Vi tänker att 

det i en otrygg hemmiljö finns andra saker barn och ungdomar tvingas lägga energi på, och att 

skolarbetet då av naturliga skäl får en sekundär betydelse. Att här dra några slutsatser blir 

omöjligt med tanke på den ringa omfattningen av vår empiri. Men det blir ändå någon form av 

belägg för att fullt fokus på skolarbetet förutsätter en trygg kontakt med vuxenvärlden. 

Inom tema skolan nämns läraren som viktig,  både i  empiri  och tidigare forskning.  Vi har 

funderat  kring huruvida vuxna i  skolan kan ha betydelse  på fler  sätt  än vilka som direkt 

framkommer i den tidigare forskningen samt under intervjutillfällena. Vi tänker att då barn 

och unga vanligen spenderar mycket tid i skolan besitter även skolan en slags nyckelposition 

vad gäller  att  kunna identifiera behovet av,  och sätta in, rätt  insatser vid rätt  tidpunkt för 

elever  som  kan  tänkas  ha  det  svårt.  Kopplat  till  skolan  som  en  slags  nyckelposition, 

framträder  vikten  av  en  fungerande  kuratorsverksamhet  inom  skolvärlden.  Detta  då  en 
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kurator, som nämnts i den tidigare forskningen kan vara en naturlig länk mellan skolvärd och 

andra instanser som kan vara elever och vederbörandes familj behjälplig.

Metoddiskussion

Det är möjligt att vi med hjälp av andra teorier, och med en annan förförståelse skulle nått 

andra  resultat  i  vår  studie.  Vi  tog  beslutet  att  förhålla  oss  relativt  neutrala  inför  våra 

informanters utsagor, vilket var ett sätt att så långt det är möjligt undgå att subjektivt tolka 

våra informanters intervjusvar. Då vår empiri överlag stämmer väl överrens med den tidigare 

forskning vi tagit del av avseende vilka faktorer som är viktiga för att nå godkända betyg, 

menar vi att det resultat vi nått fram till i vår empirianalys ändå kan anses vara trovärdigt. 

Vi har även diskuterat kring huruvida en annan form av metod hade varit att föredra. Dock 

menar vi att om vi valt en kvantitativ metod, och exempelvis delat ut enkäter gällande aktuellt 

område till ett, troligtvis, större antal gymnasiestudenter så hade vår empiri kunnat bli mer 

omfattande, och då förmodligen även mer generaliserbar. Nackdelen vi kan se med att i detta 

fall göra en kvantitativ studie är att vi då skulle få en ”tunnare” empiri att förhålla oss till. 

Tunnare på så sätt att enkäter ej ger möjlighet till de följdfrågor som vi anser ha varit av värde 

i vår studie. En kvantitativ enkät som komplement till våra intervjuer hade varit ett bra sätt att 

uppnå såväl  det  djup i  empirin  vi  eftersträvat  som den möjlighet  till  generaliserbarhet  en 

enkätstudie kunnat möjliggöra. Utifrån denna uppsats omfattning beslutade vi oss dock för att 

fokusera på de kvalitativa intervjuerna, av anledningar som omnämnts i metoddelen. 

En litteraturstudie skulle även den gett oss en mer omfattande empiri, men genom att använda 

oss av en sådan metod skulle vi ha förbisett själva kärnan i våra forskningsfrågor, nämligen 

vad eleverna  själva menar  vara  av vikt.  Vi  har  bitvis  upplevt  att  mycket  av  den tidigare 

forskningen, vilken vi valt bort, på många sätt fört fram vuxnas idéer om vad barn och unga 

menar är viktiga skyddsfaktorer inom ämnet. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer har 

vi på ett bra sätt nått kärnan i våra forskningsfrågor och med det även det djup i vår empiri vi 

önskat erhålla.
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Slutdiskussion

Det har allteftersom skett en perspektivförskjutning i vårt uppsatsarbete. Vi har under hela 

processen haft som avsikt att titta efter vilka skyddsfaktorer i ungas liv som verkar centrala 

för att få en positiv skolgång och uppnå fullständiga skolbetyg. Detta menar vi även att vi 

skapat oss en bild av. Dock har vi även stött på många så kallade riskfaktorer. Även om vi 

haft för avsikt att hålla fokus på det som fungerar, skyddar och bygger upp, så har vi landat i 

en insikt  att  även bristerna,  riskfaktorerna  är  viktiga  att  identifiera.  Detta  då  huruvida en 

påverkansfaktor utvecklas till att bli en risk eller ett skydd inte alltid tycks vara hugget i sten, 

utan att denna utveckling avgörs i barnets relation till sin omgivning. Vidare har vi, som vi 

redan nämnt, upplevt det svårt att dra tydliga skiljelinjer mellan vilka påverkansfaktorer som 

på ett naturligt sätt faller in under vilket tema i vår uppsats.

Vad som enligt oss blir det viktigaste resultatet i denna uppsats blir således att inte ”nöja” sig 

med att veta vilka påverkansfaktorer i de ungas liv som generellt kan menas vara så kallade 

skyddsfaktorer. Något vi gärna understryker är vikten av att det skolsociala arbetet fokuserar 

på  helheten  och  ser  människan  bakom  skolresultat  och  agerande  i  skolan.  Att  ställa 

skyddsfaktorer och riskfaktorer intill varandra i ett förebyggande skolsocialt arbete, tror vi är 

av stort värde. Precis som att vi behöver se en individs styrkor och svagheter för att kunna få 

syn på hela människan, så behöver vi se både skydd och risk för att kunna förstå helheten. 

Utifrån denna helhetssyn torde skolan sedan kunna arbeta med att bygga vidare på det friska 

och stärka där det brister,  antingen själva eller  genom vidare kontakt med andra lämpliga 

instanser.  Genom detta  tror  vi  att  det  kan skapas förutsättningar  för påverkansfaktorer  att 

utvecklas till just skyddsfaktorer. 

Vi drar slutsatsen att det blir viktigt att inte per automatik förutsätta att en riskfaktor utan 

förbehåll leder till negativa konsekvenser. På samma sätt bör det inte förutsättas att något som 

till synes kan vara en skyddsfaktor endast medför positiva konsekvenser. Detta skulle riskera 

att  stämpla  eleverna.  Vi  menar  att  detta  snarare  är  att  stjälpa  än  att  hjälpa  barns  och 

ungdomars möjligheter till  att  nå fullständiga betyg.  Ett  individfokuserat  helhetsperspektiv 

inom skolvärlden blir för oss ett naturligt sätt att i den skolsociala miljön undkomma denna 

stämpling av barn och ungdomar och vederbörandes närmiljö. På så sätt undgås att tillskriva 

dem attribut  vilka de sedan kan få svårt  att  leva  upp till  om det  gäller  positiva  faktorer, 

respektive svårt att ”tvätta av sig” om det handlar om negativa tillskrivningar.
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Att i möjligaste mån kunna motverka en negativ utveckling för våra unga medborgare ser vi 

som en  förutsättning  för  ett  välmående samhälle.  Samtidigt  tror  vi  på ett  ungdomssocialt 

arbete som tar sitt avstamp i skolan och som omfamnar hela den unges livssfär. Under arbetet 

med denna uppsats har det blivit tydligt för oss hur skolan kan betraktas som ett ”samhälle i 

samhället”.  Utbildningsministern vill ha fler utbildningsplatser,  vilket  förutsätter ungdomar 

som klarar av att ta sig dit.  Detta i sin tur förutsätter gynnsamma förhållanden för eleven, 

vilket vi kan se kan vara trygga vuxenrelationer, hemma och/eller i skolan. Här tycker vi oss 

se den skolsociala funktionen i rollen som spindeln i nätet. Men då måste skolan även få de 

resurser som behövs för att möta elevernas behov. Vi ser ett bekymmer i att det satsas lite 

pengar på skolkuratorstjänster samt att det inte är en vedertagen företeelse att denna funktion 

finns på alla skolor. Särskilt inte i de lägre klasserna. Vi har under arbetet med denna uppsats 

uppfattat  att  det  tycks  finnas  en  mer  eller  mindre  osynlig  vägg  mellan  lärare  och 

skolkuratorer,  och att  det  råder otydligheter  vem som förväntas göra vad.  Kopplat  till  det 

sociala arbetet har vi sett hur samhället har en stor inverkan på skolan, och att detta leder till 

att  det  ställs  krav  på  unga  människor  att  fatta  stora  beslut  som påverkar  vederbörandes 

framtida plats i samhället.

När vi  påbörjade detta  uppsatsarbete  hade vi vår egen förförståelse  samt en övergripande 

kunskap om ämnet utifrån tidigare forskning. Vi har nu fått en mer komplex och omfattande 

bild av vad som påverkar barns förmåga att nå godkända betyg och en större och djupare 

förståelse i ämnet. Denna ökade kunskap och förståelse har gett oss en ny förförståelse som vi 

kan tänka oss att forska vidare kring.

Förslag till fortsatt forskning

Vi tycker oss se en delfokuserad forskning när det handlar om barn, ungdomar och vad som 

påverkar deras skolresultat. Av de studier vi tagit del av är Socialstyrelsens rapport från 2010 

den som tar det största fånget av alla de områden som kan tänkas påverka skolbetygen. Vidare 

ligger  mycket  av fokus  i  den tidigare  forskningen vi  tagit  del  av på skolan i  sig,  medan 

utomstående  påverkansfaktorer  får  mindre  utrymme.  I  vår  empiri  hamnar  tyngdpunkten 

istället  på ungdomarnas närmiljö, samt på faktorer inom den egna personen. En enligt oss 

intressant iakttagelse, vilken vi med hänvisning till uppsatsens syfte dock inte utforskat något 

djupare. Vi hade önskat se mer forskning som ur ett barnperspektiv fokuserar på helheten 
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kring vad som möjliggör för barn och unga att nå godkända skolbetyg, något vi även menar 

att det finns ett värde i att titta närmare på. 

Under  arbetet  med uppsatsen har  sambandet  mellan  riskfaktorer  och skyddsfaktorer  blivit 

tydligt, något vi tycker skulle vara intressant att undersöka vidare. Slutligen tänker vi att det 

även skulle vara intressant att  mer belysa samhällets  påverkan på barns möjligheter att nå 

godkända betyg.
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Bilaga 1 – Informationsbrev

Till berörda elever på Polhemsskolans Barn & Fritidslinje!

Vi heter Ellinor och Frida och är studenter vid Högskolan i Gävle och läser sista terminen vid 

Socionomprogrammet.  Vi  har  nu  i  uppgift  att  skriva  ett  examensarbete.  Eftersom  vi  är 

intresserade av barn och ungdomar, och er skolsituation har vi valt att i vår uppsats studera 

vad ni elever själva menar kan vara avgörande för att som elev i gymnasiet klara av att uppnå 

godkända avgångsbetyg. Vi tror att elever som går tredje året i gymnasiet kan dela med sig av 

många  viktiga  erfarenheter  från  sin  skoltid,  och  som  knyter  an  till  det  område  vi  är 

intresserade av. Under intervjuerna är vi intresserade av såväl elevens liv i skolan som utanför 

skolan, samt att vi är intresserade av elevens hela skoltid. Era intervjusvar kommer sedan att 

tolkas i en analysdel i vårt examensarbete.

Vi gör denna undersökning då vi funnit att skolans innehåll och utformning påverkas främst 

av vuxnas tankar. Ungdomarnas syn på denna del av sin vardag ser vi som en viktig kunskap 

som måste tas tillvara om skolan skall bli meningsfull för dem!

Att  deltaga  i  undersökningen  är  frivilligt.  Alla  uppgifter  i  studien  kommer  att  behandlas 

konfidentiellt.  Det innebär att inga andra än vi själva, samt vår handledare kommer att ha 

tillgång till intervjuerna, och intervjumaterialet kommer efter godkänd uppsats att förstöras. 

Intervjuernas utformning respektive hanteringen av intervjusvaren kommer att ske så att en 

enskild person inte kan identifieras. När vi redovisar resultaten anonymiseras de. Alla som 

deltar i studien kommer att erbjudas att ta del av resultatet i form av en rapport.

 Din medverkan är av stort värde och vi är tacksamma för att ni vill hjälpa oss med vår studie 

genom ert deltagande i undersökningen!

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller synpunkter:

Ellinor; 0738474407

Frida; 0702857885

Vår handledare är Tore Svendsen, adjunkt vid Stockholms universitet.

Med vänlig hälsning/
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Frida Palm och Ellinor Lundqvist
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Bilaga 2 – Intervjuguide

Tema 1 – Individen

Vilka personliga färdigheter eller förmågor är enligt eleverna betydelsefulla för att få 

godkända betyg?

a) Vilka personliga färdigheter/ förmågor har enligt dig varit betydelsefulla för att få 

godkända betyg?

b) Beskriv på vilket sätt dessa färdigheter/ förmågor haft betydelse för dig?

c) Beskriv hur dessa färdigheter/ förmågor utvecklats respektive förvärvats hos dig under din 

skoltid?

Tema 2 – Närmiljön     Här menar vi betydande personer eller andra faktorer utanför skolan och som 

förekommit någon gång under skoltiden, från årskurs ett fram till idag

Vilka faktorer i familj/närmiljön tänker eleverna är centrala för att få godkända betyg?

a) Vilken typ av hjälp eller stöd anser du att du har behövt utanför skolan för att klara av din 

skolgång?

b) Om du fått hjälp eller stöd från din närmiljö – vem, vilka eller vad var det som hjälpte dig?

c) Finns det något stöd eller någon hjälp du skulle ha behövt från din närmiljö, men som du 

menar att du inte fått?

Tema 3 – Skolan Här menar vi betydande personer eller faktorer inom skolan som förekommit  

någon gång under skoltiden, från årskurs ett fram till idag

Vilka faktorer/insatser från skolans sida anser eleverna är centrala för att få godkända 

betyg?

a) Vilken typ av hjälp eller stöd anser du att du har behövt från skolan för att klara av din 

skolgång? 

b) Om du fått hjälp eller stöd från skolan – vem, vilka eller vad var det som hjälpte dig?
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c) Finns det någon hjälp eller något stöd från skolan du anser vara viktigt för att nå godkända 

betyg, men som du inte tycker att du fått? 

Tema 4 - Helheten

Vilka faktorer anser eleverna har haft störst betydelse för dem under den egna 

skolgången?

a) Vilka faktorer anser du haft störst betydelse för dig under din skolgång?

b) Om vi utgår från våra teman familj/närmiljö, individ samt skola. Hur ser du på betydelsen 

av samspelet mellan dessa?

c) Hur tänker du om din framtid, utifrån den utbildning du just nu går?
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